
PARA O ESTUDO DA VIDA E DA OBRA DE 
EUCLYDES CEZAR 

José Rogério Fontenele Bessa 

- UM POUCO DE MEMóRIA SENTIMENTAL 

Que é do meu amigo? Onde estará? Em que jornal. livro 
ou revista dele se poderá encontrar alguma notícia? Os amigos, 
os admiradores, os leitores, os seguidores fiéis, os que com 
ele aprenderam o francês e o inglês , os que o aplaudiram em 
praça pública, onde estarão todos? Guardam lembranças dele 
a Bahia, o Pará, onde foi telegra•fista, e outras terras em que 
andou e fixou residência? E Areia, na Paraíba , seu be.-ço natal, 
dele se lembrará? Saberá que 1987 é o ano do centenário de 
nascimento de seu ilustre filho? 

Com ele convivi nos anos 60, havAndn-o conhecido, pre
cisamente, em 1963. Naquele ano, realizava-se no IBEU um 
daqueles famosos cursos promovidos pela CADES. Lá o co
nheci e logo aprendi a admirá-lo. Veio a qrande amizade, que 
procurei cultivar até o dia em que circunstâncias profissionais 
e viagens não mais me permitiram visitá-lo. 

Quando, um dia, tratei de achar tempo de revê-lo e fazer 
florir o convívio interrompido, só então soube de sua grande 
viagem. Isso foi em 1973. Não há palavras exatas pa•ra descre
ver o sentimento desencadeado pela notíci\l. Um misto de de
cepção, de perda e de irrecuperabilidade de um tempo, para 
mim precioso, invadiu-me o espírito. 

Não nos despedimos, mas, passados tantos anos, não me 
esqueci dele. No que se segue dou testemunho de fatos que, 
para mim importantes e significativos, podem ter também im
portância e significação para um biógrafo do homenageado. 
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2 - MINHA CONVIV~NCIA COM O ESCRJl OR 

Nas tardes dos domingos, !amos à English Bible Class. 
escola evangélica dirigida pelo pastor Percy Bellah. Uma• kombi, 
dirigida por Mister Waine, apanhava-nos em casa e a esta 
nos trazia de volta. Lá nos uníamos aos americanos para a 
leitura e interpretação de trechos bíblicos . 

A figura do Professor Euclydes Cezar inspirava a todos 
muito respeito. A ele se destinava o assento mais confortá
vel, uma poltrona de vime com almofadas. Desse trono, ouvia• 
com a mais viva e acurada atencão a leitura dos versír:ulos 
àa Bíblia, sobretudo quando feita por fa•lante.s nativos da língua 
inglesa, procurando captar bem a pronúncia de cada palavra. 
Sua atitude, durante a• leitura e a interpretação, era a de quem 
saboreia uma comida muito apetitosa. Balbuciava como quem, 
para fixar bem a pronúncia das palavras na presença de cir
cunstantes, repete-as em silêncio, sem emitir voz, limitando
se aos movimentos articulatórios. 

Numa tarde de domingo do mês de dezembro de 1964 
- há, portanto, vinte e dois anos e cinco meses - g::ml,amos 
como presente de Natal o livro Peace with God, de Billy Grao
ham, famoso pastor norte-americano e "uma das figuras reli
giosas mais influentes deste século". [1) Esse livro -"oh! se 
me lembro! e quanto!" - lemo-lo todo, juntos, em voz alta, 
na velha casa da Av. Tristão Gonçalves. n.0 730. esm:ina com 
Pedro Pereira. Não deixávamos de consultar o dicionário ante 
a presença de alguma palavra nova para nós. Chegamos a reler 
esse livro e dele sabíamos de cor a•lguns pequP.nos trechos . 
que nos recit?.vamos mais por amor à língua inglesa do que 
por amor à religião. 

Conseqüência desse devotado amor à língua dos yankees, 
grande era o seu conhecimento qrP.•rnatical e maior ainda o 
'rêfe'rente ao universo vocabular. Confi::mte em todo aqu"lle seu 
extraordinário conhecimento, proous-lhe, no auge de m"!U en
tusiasmo pelos estudos de graduacão em letras. vert~>rmos 
·para o inalês uma série de sonetos de poetas br~·silP-iros de 
nossa orefen~ncia. Chegamos a publicar. por intermédio da 
élmiqa Nenzinha Galeno. nos Diários Associados, orodu~"Õ"'S de 
.Auqusto dos Anios. Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Ra•i mun
áo Correia , entre outros. 

Vertemos, por exemplo, para a língua inglesa este extra
ordinário soneto de Mário Pederneiras: 
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ETERNA 

lntérmino que fosse o Caminho da Vida 
e eterno o caminhar do nosso pas<>o incerto, 
Fosse na• estrada larga ou fosse no deserto, 
Sem lar, sem pão, sem paz, sem sol e sem guarida; 

lntérmina que fosse a estrada percorrida, 
Sob o Céu todo azul ou de nuv~ns coberto 
E o repouso fatal nunca estivesse perto 
e a distância final nunca fosse vencida•; 

E vencendo, ao caminho, as urzes e os escolhos, 
As lutas, o pavor, o cansaço do dia, 
A fraqueza do passo, a tristeza dos olhos; 

Meu pobre cora•ção, nessa eterna ansiedade, 
Nesse eterno sofrer, eterno arrastaria 
Esta triste, esta longa, esta eterna Saudade. (2) 

Eis, então, a versão inglesa do citado soneto, com data 
do 17 de janeiro de 1966, mas de cuja publicação não tenho 
cur toza: 

ETERNAL 

Although the paoth of life were endless 
and eterna! the walking of our uncertain step 
That it were in the wide road or in the desert 
Without home, without food, without peace, 

without sun and without shelter; 

Although the troden path were eterna! 
Under a sky completely blue or plenty of clouds 
And thouqh the fatal rest never were nearby 
And the final distance were never reached. 

And by subdueing the heaths and reefs, on the way, 
The struggles, the terror, the weariness of the day, 
The wea•kness of the step, the sadness of the eyes; 

My poor heart in thist eterna! anxiety, 
In this endless suffering, would eternafly convey 
This sorrowful, this Jong, this endless longing. 
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2 - MINHA CONVIVÊNCIA COM O ESCRilOR 

Nas tardes dos domingos, [amos à English Bible Class. 
escola evangélica dirigida pelo pastor Percy Bellah. Uma• kombi, 
dirigida por Mister Waine, apanhava-nos em casa e a esta 
nos trazia de volta. Lá nos uníamos aos americanos para a 
leitura e interpretação de trechos bíblicos . 

A figura do Professor Euclydes Cezar inspirava a todos 
muito respeito. A ele se destinava o assento mais confortá
vel, uma poltrona de vime com almofadas. Desse tror:o, ouvia 
com a mais viva e acurada atenção a leitura dos versír:ulos 
da Bíblia, sobretudo quando feita por fa•lantes nativos da língua 
inglesa, procurando captar bem a pronúncia de cada palavra. 
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Conseqüência desse devotado amor à língua dos yankees, 
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nossa oreferP.ncia. Chegamos a publicar. por intermédio da 
~:~miqa Nenzinha Galeno. nos Diários Associados, orodurõos de 
,.Auqusto dos Anios. Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Ra·imun
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Vertemos, por exemplo, para a língua inglesa este extra
ordinário soneto de Mário Pederneiras: 
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ETERNA 

lntérmino que fosse o Caminho da Vida 
e eterno o caminhar do nosso pas<>o incerto, 
Fosse na estrada larga ou fosse no deserto, 
Sem lar, sem pão, sem paz, sem sol e sem guarida; 

lntérmina que fosse a estrada percorrida, 
Sob o Céu todo azul ou de nuv~ns coberto 
E o repouso fatal nunca estivesse perto 
e a distância final nunca fosse vencida•; 

E vencendo, ao caminho, as urzes e os escolhos , 
As lutas, o pavor, o cansaço do dia, 
A fraqueza do passo, a tristeza dos olhos; 

Meu pobre cora<ção, nessa eterna ansiedade, 
Nesse eterno sofrer, eterno arrastaria 
Esta triste, esta longa, esta eterna Saudade. (2) 

Eis, então, a versão inglesa do citado soneto, com data 
t)o 17 de janeiro de 1966, mas de cuja publicação não tenho 
certeza: 

ETERNAL 

Although the paoth of life were endless 
and eterna! the walking of our uncertain step 
That it were in the wide roa•d or in the desert 
Without home, without food, without peace, 

without sun and without shelter; 

Although the troden path were eterna! 
Under a sky completely blue or plenty of clouds 
And thouÇJh the fatal rest never were nearby 
And the final distance were never reached. 

And by subdueing the heaths and reefs , on the way, 
The struggles, the terror, the weariness of the day, 
The wea•kness of the step, the sadness of the eyes; 

My poor heart in thist eterna! anxiety, 
In this endless suffering, would eternally convey 
This sorrowful, this long, this endless longing. 
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As versões por náos elaboradas eram toda•s assim, mais 
ou menos literais. Todavia, não tínhamos, nesstis operações bi
língües, qualquer preocupação, seja com a preservação da 
r!ma, seja com a• métrica inglesa. 

A nossa convivência foi de uns cinco ou seis anos , de 
idas minhas, quase diárias, à casa dele, para conversormos ou 
estudarmos inglês. Estranhava muito que ninguém mais lhe 
freqüenta•sse a casa, que ninguém fosse levar ao velho gigan
te paraibano da intelectualidade e das letras cearenses o alen
to da conversa franca e amiga, que os mais jovens devem dis
pensar a•os mais velhos como prova de reconhecimento das 
experiências por estes acumuladas. O contato dos jovens com 
os mais velhos é sempre muito importante. porque com estes 
podem aqueles não só assirnii::Jr lições de vida , mas também 
obter valiosíssimas informações. 

Apesar da•quela minha rebeldia intelectual, tão própria dos 
jovens, havia sempre de minha parte, já naquela época, um 
certo respeito para com os mais velhos, o que se tornava 
manifesto no meu reconhecimento de seu talento , de sua com
petência e de sua a-utoridade. Sob esse espírito, convivi com 
Euclydes Cezar, Cruz Filho , o príncipe dos poetas cearenses, 
e Martinz de Aguiar, o valoroso filólogo, que. em minhas dúvi
das gramaticais, ensinou-me a não ir pela r.abeça de ninguém . 

A convivência com Euclydes Cezar foi , portanto, muito 
curta, porém suficiente para dele saber o que hoje não se sabe 
nem está escrito. Não contente com as informacões que me 
foram por ele oralmente transmitidas, pedi-lhe, 'um dia, que 
me as fornecesse por escrito . 

Depois de muitas insistências minhas , ele, finalm ~=> nte , 
a-quiescendo ao pedido, passou às minhas mãos du FJ s fnfhas 
de papel almaço com as informações de 'JUe tanto Precisava 
para um futuro estudo sobre ele. Ao tratar. no próximo seg
mento, de seus cl::Jdos biobibliográfiros . adoto. nrecisamente, 
esse manuscrito (3) como base ou nonto r! P. nartirl::l• rlq exnosi
ção. procurando sempre . no entanto, confrontar os fatns nele 
mencionados com as referênr.i:=~s aue a alquns rleles se f:::17P.m 
em certos reqistros e, sobretudo. em artiqos snbre o esr.ritnr, 
produzidos por alguns amigos e admiradores após a sua morte. 

3 - DADOS BIOBIBLIOGRAFICOS 

Euclydes (de Vasconcelos) Cezar. aue nasr.P.u ~ 4 rlP. ja
neiro de 1887, é natural de Areia, Estado da Paraíba. (4) Fa-leceu 

190 Rev. de Letras, Fortaleza, 12 (1/2) - jan,/dez. 1987 

no dia• 27 de março de 1973, em Fortaleza, onde foi "professor 
liO francês e inglês prático em quasi todos os colégios". (5) 

Dura-nte a segunda grande guerra mundial, chegou a fundar 
urn denominado Course of English Conversation, (6) que tinha 
como objetivos "combater o hitlerismo e difundir gratuitamen
lo a língua inglesa•". Temos aí expressa uma importante face
In de sua personalidade, a do ativista-pedagogo ou a do peda
togo de segundas intenções . Em praça pública, no entanto, o 
1llvismo não se revestia das sutilezas da atividade pedagógica 
I ornava-se manifesto "durante as agitações públicas", quando 
o oscritor, de pacato professor, passava a "orador das ma•ssas 
populares". 

Todavia, essa tendência de seu temperamento inquieto, 
dn certo modo, já se prenunciara, em 1922, com a tundação 
dt• Academia Popular, agremiação "acessível a todas as classes 
o!:lnis", que contava com cerca de quatro mil associados. (7) 

1 :onlO tudo está a indicar, a Academia Popular, a que o escri
tor :;o refere no manuscrito, outra não é senão a famosa- Aca
dnlnlo Polimática, à qual se reporta Djacir Menezes nesses 
ll'llllOS: "Depois da gloriosa• 'Padaria Espiritual' dos fins do 
tw11lo. foi a 'Polimática' a mais original criação da década 

dn í'O". (8) A fundação e manutenção da Academia Polimática 
111lo npenas expressa o grande amor de Fuclydes Cezar às 
c 111111ns populares, ma-s ainda revela a sua índole totalmente 
1vo:wo ao elitismo intelectual e cultural. Daí me parecer ex-

1 diU1vol o fato de haver renunr.iado "à qualidade de sócio efe
tivo" do Academia Cea-rense. (9) 

Com a extinção da Academia Polimática, Euclydes Cezar 
·f11ndo11, em 1945, a Nova Tebaida", sociedade da qual, se
tllndo elo, teria feito parte Cruz Filho. 

No que respeita• ao plano de produção literária, a manus
tll llo lnz referência à publicação de: Terror oas selvas, "novela 
• •I 11 o cnngaceiros"; Nas garras do abutre, romance regi o na I 

""" Iom como cenário Aquiraz: 190 perfis biográficos sob ao 
de 11onllnoção genérica de Florilégios; (10) umao "ÇJrande série 
•lo c 1flnl r.os sociais intituladas Perfil azul negro e Reflexõ as de 
11111 •,ffllf)los " (sic); e, finalmente. "uma série de trabalhos" , 
''' lmnc:ôs, " sobre a Religião da Humanidade". (11) 

I h nr tudo quanto, no momento, posso adiantar sobre a 
vrcln u n obra de Euclydes (de Vasconcelos) Cezar. Nas pes
f!Hiílu., 111<í agora empreendidas em periódicos e em obras es
l'• ltl llt llllldns na literatura cearense, nada encontrei e, por essa 

confesso-me surpreso e desapontado. Aqui e ali , uma 
roforência a seu nome ou a um traço de sua persona-

1 odovía, Euclydes Cezaor, que tem, por sinal , publicada 
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As versões por náos elaboradas eram toda•s assim , mais 
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língües, qualquer preocupação, seja com a preservação da 
r!ma, seja com a• métrica inglesa. 

A nossa convivência foi de uns cinco ou seis anos , de 
idas minhas, quase diárias, à casa dele, para conversormos ou 
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110 dia· 27 de março de 1973, em Fortaleza, onde foi "professor 
<lO francês e inglês prático em quasi todos os colégios". (5) 

Durante a segunda grande guerra mundial, chegou a fundar 
wn denominado Course of English Conversation, (6) que tinha 
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No que respeita• ao plano de produção literária, a manus
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I ~~~ or tudo quanto, no momento, posso adiantar sobre a 
lcift o n obra de Euclydes (de Vasconcelos) Cezar. Nas pes

•tlllflll'l 1116 agora empreendidas em periódicos e em obras es
P• í•l lll flllldns na litera-tura cearense , nada encontrei e, por essa 

con fesso-me surpreso e desapontado. Aqui e ali, uma 
roforência a seu nome ou a um traço de sua persona
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belíssima página sobre "o silêncio e a meditação", (12) não 
merece todo esse silêncio em torno de ~ua vida e de sua 
obra, sobretudo agora, neste ano do centenário de seu nas
cimento. 

4 - CONSIDERAÇõES FINAIS E SUGESTõES 

Os dados biobibliográficos acima expos~os são ainda muito 
incompletos e carecem, como é óbvio, de maior verificação, 
ou seja, da comprovação de registro em fontes autorizadas. 
Todavia, a exposição dos dados acima objetiva : 1.0 

- prover 
o ponto de partida para uma investigação mais acurada da 
vida e da obra do escritor Euclydes Cezar; 2.0 

- estimular a 
localização não só das obras de ficção, por ele escritas, cuja 
publicação se tem como certa, mas também de um sem-nú
mero de artigos publicados em periódicos cearenses, sobre
tudo os perfis biográficos, que se destinavam a enfeixar-se em 
obrao que levaria o título de Florilégios; e 3.0 

- desencadear 
a busca dos registros de academias e/ ou associaçõe5 por ele 
fundadas ou a que pertenceu. 

A localização dessas obras, desses artigos e desses re
gistros é de fundamental importância oa•ra a elaboração de 
trabalhos individuais, de pequenas, médias ou grandes or()por
ções, em torno da vida e da obra do grande escritor. Aliados 
aos importantíssimos artigos escritos por C. Nery CP.melo, 
Djacir Menezes, Raimundo de Menezes e RachP.( de Queiroz, 
os trabalhos, de pequenas ou médias proporções, poderiam 
enfeixar-se em obra coletiva, destinada, ainda aue um oouco 
já ta•rdiamente, a assinalar o centenário de nasr.imento daauele 
que é, a meu ver, um dos vultos mais curiosos e, certamente, 
mais notáveis da história cearense. 

5- NOTAS 

(1) O lanço entre aspas é a parte final desta afirmar:ão: Certainly the ex
traordinary success of his Crusade for God in New York City marks 
Billy Graham as one of the most influential religious figures of the 
century. 
Cf. GRAHAM, Billy. Peace with God. 8th. print. New York, Perma
books, 1958, p. 1. 

(2) Apud PEDERNEIRAS, Mário. Poesia. Dados biográficos, apresentacão 
e antologia por Rodrigo Octavio Filho. Rio de Janeiro, AGIR, 1958 
(Col. "Nossos Clássicos", 29), p. 67 . 
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()) O manuscrito está vazado em caracteres trêmulos, porém razoavelmen
te legíveis. Após a elaboração deste trabalho, p<~.ssei-o às mãos do Dr . 
João R. César, um dos dois filhos do escritor. 

(4) Lê-se, no manuscrito, "Areias". 

(~) Nas pesquisas até aqui empreendidas, só encontrei este registro: Profes
sor de Francês na Escola de Comércio "Fenix Caixeira[" (1.' ano pro
pedêutico - Ensino técnico profissional). 

CC. Almanaque (do Estado) do Ceará, 1943, p. 243. C. Nery Camelo, 
no entanto, afirma, no artigo "Euclydes Cezar, um benemérito", publi
cado no Correio do Ceará, edição de 13.04. 73, que Euclydes Cezar mi
nistrou aulas "em vários estabelecimentos de ensino de Fortaleza", entre 
os quais ressalta os seguintes: Fênix Caixeira!, Colégio da Imaculada 

onceição, Lourenço Filho e Farias Brito. 

Valho-me ainda desta nota para observar que os lanços entre aspas 
l[Ue se lêem na terceira parte deste trabalho, salvo os casos óbvios, são 
n:produções de apontamentos do manuscrtio. 

l.f•l l'or um lapso do escritor que, como se sabe, era versátil nas duas lín
HIIIIS (o francês e o inglês), lê-se no manuscrito: Circle de Conversation 
\nglaise. 

\1 l N uo encontrei até hoje registro de nenhuma agremiação assim deno
rullloda. ~ possível, no entanto, que o escritor t;uisesse referir-se à Aca
tll'mio Polimática, da qual há o seguinte registro em uma das edições 
do periódico fundado por João Câmara: 

ACADEMIA POLYMATHICA 

Sociedade popular de letras, constituída de número i/limitado de 
"''los, fundada em Fortaleza a 12 de novembro de 1922 por um grupo 
,J,. lll('llrbros da extincta "Academia dos Novos", tendo por lemma: Amemo· 
rto,\ <' eduquemo-nos uns aos outros." 

Suu actual directoria é a seguinte: 

l' rro.~ideme, Euclydes Cezar; 1.• secretário, Cezar Magalhães; 2.• se
,,,·f<irlo, Walter Pompeu; thesoureiro, Juarez Castello Branco; bibliothe
•"' •11 In, Sumuel Uchôa Magalhães. 

1 'r•nsurcs - Francisco Portella, Godofredo Soares e Pedro Farias. 
Cl llrucmach (do Estado) do Ceará, 1924, p. 205. 

A Acudemia dos Novos, da qual fez parte Euclydes Cezar, foi fun
.11rd11 1'111 outubro de 1920, com sede na Rua Senador Pompeu, _257. Cf. 
llllt•lllrwlr (do Estado) do Ceará, 1921, p. 215. 

< hllriiiO oo lema, há quem afirme que era Amai-vos e educai-vos 
,,,,.. 11m outros c que este foi "lançado por Antônio Furtado, na memo
'''1•1 1111111ilú de sua fundação". Cf. MENEZES, Raimundo de. Academia 
''""""'~~ " "· O Povo, Fortaleza, 31 março. 1974, Suplemento "Fim de 
'llloilllr", p. 4 . c. Coisas que o tempo levou. Aliás, entre os artigos de 

11111 '"""' ' t'Onhecimento por intermédio do Dr. João R. Cesar, o de 
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belíssima página sobre "o silêncio e a meditação", (12) não 
merece todo esse silêncio em torno de ~ua vida e de sua 
obra, sobretudo agora, neste ano do centenário de seu nas
cimento. 

4 - CONSIDERAÇõES FINAIS E SUGESTõES 

Os dados biobibliográficos acima expostos são a•inda muito 
incompletos e carecem, como é óbvio, de maior verificação, 
ou seja, da comprovação de registro em fontes autorizadas. 
Todavia, a exposição dos dados acima objetiva: 1.0 

- prover 
o ponto de partida para uma investigação mais acurada da 
vida e da obra do escritor Euclydes Cezar; 2.0 

- estimular a 
localização não só das obras de ficção, por ele escritas, cuja 
publicação se tem como certa, mas também de um sem-nú
mero de artigos publicados em periódicos cearenses, sobre
tudo os perfis biográficos, que se destinavam a enfeixar-se em 
obra que levaria o título de Florilégios; e 3.0 

- desencadear 
a busca dos registros de academias e/ ou associaçõe5 por ele 
fundadas ou a que pertenceu. 

A localização dessas obras, desses artigos e desses re
gistros é de fundamental importância oa•ra a elaboração de 
trabalhos individuais, de pequenas, médias ou grandes orl"lpor
ções, em torno da vida e da obra do grande escritor. Aliados 
aos importantíssimos artigos escritos por C. Nery Camelo, 
Djacir Menezes, Raimundo de Menezes e Rachei de Queiroz, 
os trabalhos, de pequenas ou médias proporções, poderiam 
enfeixar-se em obra coletiva, destinada, ainda aue um oouco 
jii ta•rdiamente, a assinalar o centenário de nasr.imento daauele 
que é, a meu ver, um dos vultos mais curiosos e, certamente, 
mais notáveis da história cearense. 

5- NOTAS 

(1) O lanço entre aspas é a parte final desta afirmar.ão: Certainly the ex
traordinary success of his Crusade for God in New York City marks 
Billy Graham as one of the most influential religious figures of the 

century. 
Cf. GRAHAM, Billy. Peace with God. 8th. print. New York, Perma
books, 1958, p. 1. 

(2) Apud PEDERNEIRAS, Mário. Poesia. Dados biográficos, apresentacão 
e antologia por Rodrigo Octavio Filho. Rio de Janeiro, AGIR, 1958 
(Col. "Nossos Clássicos", 29), p. 67. 
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rn li nutu iiNcrito está vazado em caracteres trêmulos, porém razoavelmen-
11' h•HfVl'IM. i\ pós a elaboração deste trabalho, p<~.ssei-o às mãos do Dr . 
fniltl H . Cé~ur, um dos dois filhos do escritor. 

I.' I) 1.(1 Nl\ uu munuscrito, "Areias". 
l'l l NuM pl:~qui sas até aqui empreendidas, só encontrei este registro: Projes

"' '1' tlt' Francês na Escola de Comércio "Fenix Caixeira!" (1 ." ano pro
Jit 'tit1uJic:o - Ensino técnico profissional). 
1'1', Almanaque (do Estado) do Ceará, 1943, p. 243. C. Nery Camelo, 
1111 l'ntun to, afirma, no artigo "Euclydes Cezar, um benemérito", publi
rudo no Correio do Ceará, edição de 13.04 . 73, que Euclydes Cezar mi
uiNII'UU aulas "em vários estabelecimentos de ensino de Fortaleza", entre 
~~~ quuis ressalta os seguintes: Fênix Caixeira!, Colégio da Imaculada 
I \u tcl: içúo, Lourenço Filho e Farias Brito . 

Vn lho-me ainda desta nota para observar que os lanços entre aspas 
1(11\l ~c ICem na terceira parte deste trabalho, salvo os casos óbvios, são 
1 t•produções de apontamentos do manuscrtio. 

if,l l'm um lapso do escritor que, como se sabe, era versátil nas duas lín
uus (o francês e o inglês), lê-se no manuscrito: Circle de Conversation 
lnJ<Iaisc. 

1 11 Nuu encontrei até hoje registro de nenhuma agremiação assim deno
tnl nodu. f. possível, no entanto, que o escritor suisesse referir-se à Aca
lllomlu Polimática, da qual há o seguinte registro em uma das edições 
do periódico fundado por João Câmara: 

ACADEMIA POLYMATHICA 

Sociedade popular de letras, constituída de número illimitado de 
MII 'ÍOs, fundada em Fortaleza a 12 de novembro de 1922 por um grupo 
,, . IIICmbros da extincta "Academia dos Novos", tendo por !emma: Amemo
nos u eduquemo-nos uns aos outros." 

Sua actual directoria é a seguinte: 
l'rcsidente, Euclydes Cezar; 1.• secretário, Cezar Magalhães; 2." se-

1'1'1'/Ório, Walter Pompeu; thesoureiro, Juarez Castello Branco; bibliothe
l'llrio, Samuel Uchôa Magalhães. 

cnsores - Francisco Portella, Godojredo Soares e Pedro Farias. 
( ' I' . Almanach (do Estado) do Ceará, 1924, p. 205. 

i\ Academia dos Novos, da qual fez parte Euclydes Cezar, foi fun
dndu em outubro de 1920, com sede na Rua Senador Pompeu, _257. Cf. 
ll l111anach (do Estado) do Ceará, 1921, p. 215. 

Quanto ao lema, há quem afirme que era Amai-vos e educai-vos 
tms aos outros e que este foi "lançado por Antônio Furtado, na memo
,·(lvcl manhã de sua fundação". Cf. MENEZES, Raimundo de. Academia 
Pulimática. O Povo, Fortaleza, 31 março. 1974, Suplemento "Fim de 
Semana", p. 4 . c . Coisas que o tempo levou. Aliás, entre os artigos de 
que tomei conhecimento por intermédio do Dr. João R. Cesar, o de 
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Raimundo de Menezes é o que melhor oferece uma visão global das 

atividades da academia fundada em 1922. 
(8) Cf. MENEZES, Djacir. Quem se lembra de Euclydes Cezar? O Povo, 

Fortaleza, 10 out . 1982, p . 4. 
C. Nery Camelo afirma, no artigo citado na nota 5 acima, que o oh· 
jetivo de Euclydes Cezar, ao fundar e manter a Academia Polimática, 
foi "restaurar a Padaria Espiritual" . No que se refere a outros nomes 
que pertenceram à referida agremiação, salienta C. Nery Camelo: 

Faziam parte da novel instituição as figuras de maior relevo nas 
letras cearenses - Pápi Júnior, 1/defonso Albano, Irineu Filho, 
Walter Pompeu, Eduardo Mota, Tomás Pompeu, Moésio Rolim e, 
entre muitos outros, o próprio presidente do Estado, Dr. fustinia
no de Serpa. Sob a presidência deste, realizou-se a sessão come
morativa da Fraternidade Universal, no dia 1." de janeiro de 
1923, que foi por demais concorrida. 

Como se nota, uma plêiade de nomes verdadeiramente ilustres pertenceu 
à academia fundada e mantida por Euclydes Cezar. 

~9) Cf. BARREIRA, Dolor. História da literatura cearense. Fortaleza, Edito
ra do "Instituto do Ceará", 1948, v. 3, p. 210 e 222 . 

Outra referência a esse fato se encontra em: 
GIRÃO, Raimundo. A Academia de 1894. Fortaleza, Academia Cearen-

se de Letras, 1975, p. 23 . 
(10) Os Florilégios foram publicados no jornal A Razão. O Dr. João R. Cesar 

já obteve cópia de boa parte deles. -e. de se esperar - não sendo possí
vel, pelo menos agora, recuperar os perfis biográficos restantes - que 
ele se apresse em publicar os de que já obteve cópia. 

(11) Creio que a série de trabalhos aí referida seja a coletânea de artigos, 
intitulada Le vrai chemin, que, durante algum tempo, esteve em meu 
poder e que, posteriormente, passei às mãos do Dr. Ivan César, o outro 

filho do escritor. 
(12) Cf. Almanaque do Ceará, 1948, p. 49. Devo esta indicação bibliográfica 

aos amigos Francisco de Assis Garcia e Celina Fontenele Garcia . 

194 
Rev. de Letras, Fortaleza, 12 <1/2) - jan./dez. 1987 

CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO CRíTICA DE 
GRACILIANO RAMOS EM PORTUGAL 

Fernando Cristóvão 

o conhecimento e a apreciação crítica dé'J obra de Graci
llnnu llnrnos em Portugal tem a ver, antes de mais, com duas 
•·ulttHI questões conexas: a da difusão da literatura bra•sileira 

1 dn tomada de conhecimento do romance nordestino de 30 
IIU lot t n lusíada. Só em função delas se deve aquilatar da im
IJüt 11\tu:ln o lugar ocupado pelo autor de Vidas Secas, nesse 
11\(•u ttto ospaço cultural e literário. 

llonumlndo a situação relativamente ao primeiro aspecto, 
lntttl•tttrwnos que só se poderá pensar com objetividade na 
dlvllluw;tio da literatura brasileira no outro lado do Atlântico, 
!•01!111 !IO<:ulo, a partir de brasilianistas tão reputados como Ma
''""' elo Sousa Pinto, João de Barros e José Osório de Oliveira, 
I''" n I olor unicamente dos maiores, coadjuvados fraternalmen
t e~ p•tt hrnslleiros como Oliveira Lima•. Referimos apenas os 
•ttnlutun, porque, felizmente, o esforço de aumentar o conhe
' lttiPtttn muluo conta com um número cada vez maior de se
wlldnt un dostes pioneiros. 

I 11 t1o 6 por acaso que os apelidamos de pioneiros, pois 
1 •iX • u!l!llvo familiaridade entre portugueses e bra•sileiros con
thlllll no excessivo desleixo de se esquececr durante dema
''"'" totnpo a necessidade de intensificar e institucionalizar 
"' 1 "luç(HJH culturais e literárias entre os dois pa•íses irmãos. 

Nn vordade, por mais encorajadoras que tenham sido as 
I'"'"'· fttlll nssumidas por Alexandre Herculano e Garrett (pese 
'""'"''" fio nlguma historiografia precipitada a injusta descon-
1 ''"'' n pnm com eles, relativamente ao âmbito espacio-tempo-
1111 dn lllornlura portuguesa), o certo é que no início do sé
' •li" 11 ponlçõo não era brilhante: até os g1·andes autores bra-
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